
السودان يتحرك ضد الموالين للبشير بعد 
محاولة اغتيال حمدوك

الخرطــوم -  وكاالت: قــال مجلــس الســيادة الحاكــم فــي الســودان إنــه ســيكثف مســاعيه إلنهــاء 
نفــوذ المواليــن للرئيــس 
الســابق عمــر البشــير بعد 
رئيــس  نجــاة  مــن  يــوم 
وزراء الحكومــة االنتقاليــة 
مــن  حمــدوك  اهلل  عبــد 

محاولــة اغتيــال.
الفكــي  وقــال محمــد 
باســم  المتحــدث 
إن  بيــان  فــي  المجلــس 
فرعــا مــن األجهــزة األمنيــة 
الســودانية يرتبــط ارتباطــا 
وثيقــا بالبشــير ســيخضع لســيطرة الحكومــة المدنيــة وإن اللجنــة المكلفــة بتفكيــك النظــام القديــم ســتمنح 

إضافيــة. ســلطات 
وبــدأت الســلطات تحقيقــا فــي محاولــة االغتيــال التــي جــرت االثنيــن الماضــي بهجــوم تفجيــري علــى 

موكــب حمــدوك أثنــاء توجهــه للعمــل.
ولــم تذكــر الســلطات مــن كان وراء ذلــك لكــن تشــديدها علــى أن المواليــن للبشــير ســيتم التعامــل 
ــة التحــول  ــون عرقل ــن يحاول ــم الذي ــام القدي ــع أنصــار النظ ــة م ــى صــات محتمل ــم بحــزم يشــير إل معه

الديمقراطــي.
ويــرأس حمــدوك حكومــة تكنوقــراط تعمــل بموجــب اتفــاق لتقاســم الســلطة بيــن الجماعــات المدنيــة 

والجيــش، مدتــه 39 شــهرا، جــرى إبرامــه بعــد اإلطاحــة بالبشــير فــي أبريــل نيســان الماضــي.

مجلس األمن يؤيد االتفاق بين الحكومة األمريكية وحركة طالبان

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

الخميس 17 رجب ، 1441 هـ ق 22 اسفند 1398 هـ ش، 12 آذار 2020م العدد )10369( السنة االربعون

قالت الصديقة فاطمة الزهراء عليها السالم: 
ابوا هذه االمة محمد وعلي، يقيمان أودهم، و ينقذان 

من العذاب الدائم إن اطاعوهما، و يبيحانهم النعيم 
الدائم إن واقفوهما

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 14 دقيقة
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و  27 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 56 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 19 دقيقة

بوتين: الواليات المتحدة ال تتمتع بحقوق خاصة 
وحصرية في العالم

الروســي  الرئيــس  أكــد  وكاالت:   – موســكو 
أن  علــى  القائمــة  الفكــرة  أن  بوتيــن  فاديميــر 
الواليــات المتحــدة ربمــا تتمتــع بحقــوق خاصــة 

مرفوضــة. العالــم  فــي  وحصريــة 
وأوضــح بوتيــن فــي مقابلــة مــع وكالــة تــاس 
الروســية أنــه “مــع مــرور الوقــت يتفــق الكثيــر مــن 
القــادة مــع فكرتــه التــي طرحهــا حــول رفــض قيــام 
دولــة واحــدة هــي الواليــات المتحــدة بمــد ســلطتها 
الــى مــا وراء حدودهــا الوطنيــة” الفتــًا إلــى أنــه فــي 

الوقــت الراهــن فــإن القيــادة األلمانيــة تقــول أيضــا أنــه مــن غيــر المقبــول فــرض واشــنطن عقوبــات علــى 
ــة. ــا الوطني ــة مصالحه ــا مــن متابع ــا لمنعه ــة منه ــي محاول شــركاتها ف

وأشــار إلــى أن العاقــات بيــن موســكو وواشــنطن تتــراوح بيــن المســتوى الجيــد والمتوســط “وفــي 
قائمــة الجوانــب الجيــدة فــي هــذه العاقــات التعــاون فــي محاربــة اإلرهــاب ونمــو التجــارة الثنائيــة خــال 

العاميــن الماضييــن”.
وحــذر بوتيــن مــن أن الواليــات المتحــدة حاولــت تحريــض أوكرانيــا ضــد روســيا وقــال إنهــم “يحاولــون 
كســب مــودة أوكرانيــا والســيطرة علــى قرارهــا، وكذلــك يريــدون تعزيزهــا باســتخدام أموالنــا حيــث انهــم ال 
يريــدون منحهــا األمــوال بأنفســهم” فــي إشــارة إلــى األمــوال التــي كانــت موســكو تدفعهــا لنقــل الغــاز إلــى 

أوروبــا عبــر أوكرانيــا.

وكاالت:   – دمشــق 
مــن  وحــدات  عثــرت 
الســوري  الجيــش 
أعمــال  مواصلتهــا  خــال 
التــي  المناطــق  تأميــن 
مــن  تحريرهــا  تــم 
مقــرات  علــى  اإلرهــاب 
الســاح  لتصنيــع  وورش 
مــن  صاروخيــة  وقذائــف 
ــي  ــن ف ــات اإلرهابيي مخلف
ــدات كفرناهــا وعويجــل  بل

الغربــي. حلــب  بريــف  وعنجــارة 
وذكــر ضابــط ميدانــي فــي تصريــح لمراســل 

ســانا بحلــب أنــه مــن خــال متابعــة تمشــيط 
الجيــش  وحــدات  قبــل  مــن  المحــررة  القــرى 
ــى  ــن إل ــي العائدي ــا وضمــان ســامة األهال لتأمينه

من خالل متابعة تمشيط القرى المحررة من قبل وحدات الجيش لتأمينها وضمان سالمة األهالي العائدين اليها..

الجيش السوري يعثر على ورش لتصنيع السالح ومواد كيميائية من مخلفات اإلرهابيين في ريف حلب
*«قسد« وبالتعاون مع االحتالل االميركي تستأنف بيع النفط 

المسروق الرهابيي »جبهة النصرة«
*إزالة السواتر والعوائق عن أجزاء من الطريق الدولي الالذقية-

حلب تمهيدًا لوضعه بالخدمة

بايدن يعزز تقدمه في السباق االنتخابي بفوز 
استراتيجي في ميشيغان

واشــنطن – وكاالت: فــاز نائــب الرئيــس األميركــي جــو بايــدن باالنتخابــات التمهيديــة داخــل الحــزب 
أربــع  فــي  الديمقراطــي 
ليعــزز  جديــدة،  واليــات 
علــى  تقدمــه  بذلــك 
أجــل  مــن  منافســه 
انتخابــات  فــي  الترشــح 
الرئاســة، بيرنــي ســاندرز.
بايــدن  وتغلــب 
االنتخابيــة  الليلــة  فــي 
ســاندرز  علــى  الجديــدة 
أصــل  مــن  أربــع  فــي 
ــا  ــات جــرى فيه ســت والي
ــية  ــات الرئيس ــن الوالي ــد م ــي تع ــيغان الت ــي ميش ــه ف ــتراتيجي حقق ــوز اس ــك ف ــي ذل ــا ف ــت، بم التصوي

للديمقراطييــن. بالنســبة 
وتقــدم بايــدن علــى الســيناتور المخضــرم ســاندرز فــي هــذه الواليــة بـــ53% مقابــل 37% مــن أصــوات 

ــورك تايمــز«. ــة »نيوي ــج التــي نشــرتها صحيف ــن، حســب النتائ الناخبي
كمــا تفــوق بايــدن علــى ســاندرز فــي ثــاث واليات أخــرى، وهــي أيداهــو )49% مقابل 43%( وميسيســيبي 

)81% مقابــل 15%( وميــزوري )60% مقابل %35(.
ــن، وهمــا واشــنطن  ــن األخريي ــوز بالواليتي ــي الف ــى األمــل ف ــظ عل ــزال ســاندرز يحاف ــه، ال ي مــن جانب
حيــث حصــل كل مــن المتنافســين حتــى اآلن علــى 33% مــن أصــوات الناخبيــن مــع فــرز 67% مــن األصــوات، 
وداكوتــا الشــمالية حيــث يتقــدم ســاندرز علــى بايــدن بـــ49% مقابــل 42% مــن األصــوات، مــع فــرز 78% مــن 

أصــوات الناخبيــن.

للتنظيمــات  مقــرات  علــى  العثــور  تــم  منازلهــم 
المنــازل  احتــال  إلــى  عمــدت  التــي  االرهابيــة 
بلــدات  فــي  أهلهــا منهــا  الســكنية بعــد تهجيــر 

الغربــي. بالريــف  وعنجــارة  وعويجــل  كفرناهــا 
أيضــا ضبــط  تــم  أنــه  إلــى  المصــدر  وأشــار 
ــة  ــف الصاروخي ــر والقذائ ــع الذخائ ــتين لتصني ورش
أحــد  فــي  الهــاون  وقذائــف  انواعهــا  بمختلــف 
ــدة  ــي بل ــئ ف ــة المداف ــع المخصصــة لصناع المصان
ــم ومدافــع  ــة لصواريــخ كبيــرة الحج كفرناهــا إضاف
تدخــل  التــي  المتفجــرات  مــن  وكميــات  جهنــم 
فــي صناعــة هــذه القذائــف إضافــة إلــى قذائــف 
صاروخيــة زنــة الواحــدة 40 كــغ فــي ورشــة لصناعــة 
النســيج فــي بلــدة عويجــل وقذائــف هــاون صغيــرة.
ــم  ــه ت ــن المصــدر أن ــة عنجــارة بي ــي منطق وف
حفــر  اإلرهابيــة  للتنظيمــات  مقــر  علــى  العثــور 
داخــل جبــل صخــري وبداخلــه قذائــف صاروخيــة 
مختلفــة األنــواع وقنابــل يدويــة الصنــع وكميــات 
ــت موضوعــة  ــة والســامة كان ــواد الكيميائي ــن الم م
فــي براميــل باســتيكية ومحضــرة لاســتخدام 
ــة  ــات “الخــوذ البيضــاء” اإلرهابي ــل مجموع ــن قب م
إضافــة لعــدد مــن البطاقــات الشــخصية لإلرهابييــن 
ووثائــق تحتــوي علــى أوامــر بتنفيــذ أحــكام القتــل 
واإلعــدام مــن قبــل اإلرهابــي عبــد اهلل المحيســني 
التنظيمــات  تلــك  تبعيــة  علــى  تــدل  والتــي 
اإلرهابيــة لــه وتنفيذهــا أوامــره وأحكامــه اإلجراميــة 

بحــق المدنييــن.
أحــد  علــى  الجيــش  مــن  وحــدات  وعثــرت 
“جبهــة  تنظيــم  لمتزعــم  الرئيســة  المقــرات 
النصــرة” المدعــو أبــو محمــد الجوالنــي فــي منطقــة 

عنجــارة نحــو 15 كــم غــرب مدينــة حلــب.
اخــرى اســتأنفت »قــوات ســوريا  مــن جهــة 
الســوري  النفــط  بيــع  قســد«،   – الديمقراطيــة 
الــذي تســرقه بالتعــاون مــع االحتــال األميركــي 
مــن مناطــق ســيطرتها لمســلحي تنظيــم »جبهــة 

. اإلرهابــي  النصــرة« 
ــن  ــا ع ــة الوطــن الســورية نق ــرت صحيف وذك
مصــادر إعاميــة معارضــة، أن مــا تســمى شــركة 
ــة  ــة والمقرب ــد« المختصــة بالمشــتقات النفطي »وت

ــم  البقية على الصفحة7مــن تنظي

أنقرة: محادثاتنا مع المسؤولين الروس 
بشأن إدلب السورية إيجابية وبناءة

التركــي  الدفــاع  وزيــر  أفــاد  وكاالت:   – انقــرة 
المحادثــات  بــأن  األربعــاء،  أكار،امــس   خلوصــي 
ــان التركــي والروســي بشــأن  ــي أجراهــا الجانب الت
الوضــع فــي إدلــب الســورية »إيجابيــة وبنــاءة«.

مــع  المتبادلــة  اللقــاءات  أن  إلــى  أكار  وأشــار 
أن  تتواصــل، مضيفــا  الروســي  العســكري  الوفــد 
تركيــا تخطــط وتعمــل مــن أجــل البــدء بتســيير 
الدوريــات المشــتركة مــع الــروس علــى الطريــق 

الدولــي »M4« بســوريا فــي 15 مــارس.
وأفــادت وزارة الدفــاع التركيــة، الثاثــاء، الماضــي  
التركــي  العســكريين  الوفديــن  محادثــات  ببــدء 
والروســي حــول تطبيــق االتفــاق بيــن الجانبيــن 
إدلــب  منطقــة  فــي  األوضــاع  بتســوية  الخــاص 

الســورية.

أســعار  تراجعــت  وكاالت:    - طوكيــو 
النفــط  امــس األربعــاء، متخليــة عــن مكاســبها 
المبكــرة، بعــد أن قالــت أرامكــو الســعودية إنهــا 
تلقــت توجيهــا مــن وزارة الطاقــة بزيــادة قدرتهــا 

اإلنتاجيــة مليــون برميــل يوميــا.
وكان خــام برنــت منخفضــا 0.41 دوالر بمــا 
يعــادل 1.1 بالمئــة إلــى 36.81 دوالر للبرميــل، فــي 
حيــن نــزل الخــام األمريكــي غــرب تكســاس 
الوســيط 0.42 دوالر أو 1.2 بالمئــة ليســجل 33.94 

دوالر.
التنفيــذي  الرئيــس  الناصــر  أميــن  وقــال 
ألرامكــو إن عمــاق النفــط الــذي تديــره الدولــة 
ــه  ــادة قدرت ــة بزي ــا مــن وزارة الطاق تلقــى توجيه
ــا مــن 12  ــى 13 مليــون برميــل يومي ــة إل اإلنتاجي

ــي. ــت الحال ــي الوق ــا ف ــل يومي ــون برمي ملي
كانــت الســعودية تضــخ حوالــي 9.7 مليــون 
برميــل يوميــا فــي األشــهر القليلــة الماضيــة، 
لكــن لديهــا طاقــة إضافيــة تســتطيع تفعيلهــا 
ومئــات الماييــن مــن براميــل الخــام المخــزون.

النفط يهبط بعد توجيه سعودي 
بزيادة طاقة اإلنتاج

انقــرة – وكاالت: اســتمرارا لحلقــات ابتــزاز أوروبــا 
االتحــاد  لــدول  المشــاكل  الاجئيــن، وتصديــر  بشــان 
ــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان   االوروبــي، ق
مفتوحــة  الحــدود  بــاده ســتترك  إن  األربعــاء،  امــس 
ــى  ــا إل ــون الســفر ألوروب ــن يحاول ــن الذي ــام المهاجري أم
أن يلبــي االتحــاد األوروبــي مــا تنتظــره أنقــرة مــن اتفــاق 

المهاجريــن المبــرم مــع التكتــل فــي 2016.
وأضــاف أردوغــان فــي كلمــة ألقاهــا أمــام نــواب 
ــا  ــه، أن تركي ــذي يتزعم ــة ال ــة والتنمي حــزب العدال
بحلــول  األوروبــي  لاتحــاد  مقترحاتهــا  ســتقدم 

ــارس. ــوم 26 م ــررة ي ــاد المق ــة االتح ــد قم موع
يذكــر أن رجــب طيــب أردوغــان واصــل ابتــزازه 
ألوروبــا، فيمــا يتعلــق بأزمــة الاجئيــن، وذلــك قبــل 
ــع مســئولين  ــه م ــرر ل ــاع مق ــن اجتم ــوم واحــد م ي

ــد مــن الدعــم. ــا بالمزي باالتحــاد األوروبــي، مطالب
إنــه ســيلتقي بمســؤولين  أردوغــان  وقــال 

الفتــح،  تحالــف  اعتبــر  وكاالت:   – بغــداد 
ــة  ــاع األمريكي ــح وزارة الدف ــاء، تصري ــس األربع ام
جويــة  دفــاع  منظومــات  إرســال  “البنتاغــون” 
إلــى العــراق لحمايــة العســكريين األميركييــن 
الســتفزاز  محاولــة  بأنهــا  هنــاك  المنتشــرين 
قــرار  وتســويف  اإلســامية  المقاومــة  قــوات 

البــاد. مــن  بطردهــم  البرلمــان 
وقــال النائــب عــن التحالــف محمــد كريــم 
“الحكومــة  إن   ،/ المعلومــة  لـــ/  تصريــح  فــي 

العراقيــة لــن تتفــق مــع الجانــب األميركــي علــى 
العــراق  إلــى  جويــة  دفــاع  منظومــات  إرســال 
لحمايــة العســكريين األمريكييــن”، الفتــا إلــى إن 
ــم  ــة جــاء دون عل ــاع األمريكي ــح وزارة الدف “تصري

الدفــاع”. ووزارة  العراقيــة  الحكومــة 
وأضــاف أن “أمريــكا تحــاول اســتفزاز قــوات 
المقاومــة اإلســامية وتســويف قــرار البرلمــان 
هكــذا  خــال  مــن  البــاد  مــن  قواتهــا  بطــرد 
ومجلــس  “الحكومــة  أن  مبينــا  تصريحــات”، 

مؤكدا ان الحكومة العراقية لن تتفق مع الجانب األميركي على إرسال هذه المنظومات..

»الفتح«: واشنطن تستفز فصائل المقاومة بتسويف إخراج قواتها وإرسالها منظومات دفاع جوي للعراق
*كتلة »الصادقون«:  التغلغل األميركي في العراق بدأ يشكل خطرا وربما 

محاولة العادة تنشيط الخاليا االرهابية النائمة
*السيد الصدر مخاطبًا ترامب: أنت وأمثالك 

متهمون بنشر كورونا
*الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية واسعة 

ناجحة غرب سامراء المقدسة
النــواب ووزارتــي الدفــاع والخارجيــة ملتزميــن 
بترتيــب آليــة إخــراج القــوات األجنبيــة مــن البــاد 

التراجــع”. دون 
البنتاغــون،  األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
المتحــدة  الواليــات  إن  الماضــي،  الثاثــاء 
سترســل منظومــات دفــاع جويــة إلــى العــراق 
لحمايــة العســكريين األميركييــن المنتشــرين 

هنــاك.
مــن جهتــه حــذر النائــب عــن كتلــة صادقــون 
تزايــد  مــن  ذيبــان،  ثامــر  العراقــي،  بالبرلمــان 
اعــداد القــوات األميركيــة داخــل العــراق، داعيــا 
القــوى السياســية إلــى تعزيــز الوحــدة والقيــام 
بعمــل مشــترك لمنــع تدفــق االحتــال األميركي.

/المعلومــة/،  لـــ  تصريــح  فــي  ذيبــان  وقــال 
ان “الواليــات المتحــدة األميركيــة بــدأت تدفــع 
بمزيــد مــن جندوهــا الــى القواعــد العســكرية 

العــراق”. داخــل 
ــدأ يشــكل  وأضــاف أن “التغلغــل األمريكــي ب
خطــرا وربمــا محاولــة العــادة تنشــيط الخايــا 

االرهابيــة النائمــة”.

باستخدامه أالعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع ..

شهيد وإصابات بين الفلسطينيين خالل مواجهات مع جيش االحتالل الصهيوني جنوب نابلس
*وفد من »الجهاد اإلسالمي« برئاسة النخالة يصل موسكو

نابلــس – وكاالت: استشــهد طفــل امــس 
األربعــاء برصــاص االحتــال خــال مواجهــات 

فــي قريــة بيتــا جنــوب نابلــس.
وأفــادت وزارة الصحــة باستشــهاد الطفــل 
 ،) عامــًا   15  ( حمايــل  الكريــم  عبــد  محمــد 

متأثــرًا بجــروح حرجــة 
االحتــال  برصــاص 
فــي  بالــرأس،  الحــي 

بيتــا. قريــة 
عــدد  أصيــب  كمــا 
المواطنيــن  مــن 
ــة  ــة مغلف ــرة معدني بأعي
وبالغــاز  بالمطــاط، 
المســيل للدمــوع فــي 
جنــوب  بيتــا  قريــة 

. بلــس نا
وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال 
اقتحمــت جبــل العرمــة فــي بلــدة بيتــا جنــوب 
لقــوات  البلــدة  أهالــي  وتصــدى  نابلــس، 
تلفزيــون  مراســل  بينهــم  مــن  االحتــال، 

فلســطين فــي نابلــس بكــر عبــد الحــق.

ســيارات  االحتــال  قــوات  ومنعــت 
اإلســعاف مــن وصــول المنطقــة، كمــا اعتــدى 
فلســطين. تلفزيــون  طاقــم  علــى  الجنــود 

وقــال رئيــس مجلــس قــروي بيتــا فــؤاد 
الجيبــات  مــن  كبيــرًا  عــددًا  إن  معالــي: 
وهاجــم  فجــراً،  الجبــل  اقتحــم  العســكرية 
بإطــاق  هنــاك،  ســلميًا  اعتصامــا  الجنــود 
وابــل مــن األعيــرة الناريــة والمعدنيــة وقنابــل 
الصــوت والغــاز باتجاههــم، مــا أدى إلــى وقــوع 

اإلصابــات.
وتوافــد الليلــة الماضيــة، مئــات المواطنيــن 
ــدة  ــع ألراضــي بل إلــى قمــة جبــل العرمــة التاب
دعــوات  ظــل  فــي  هنــاك،  واعتصمــوا  بيتــا 

القتحامــه مــن قبــل المســتوطنين.
ــتيطان شــمال  ــف االس وقــال مســؤول مل
الضفــة الغربيــة غســان دغلــس،: إن هنــاك 
القتحــام  المســتوطنين  قبــل  مــن  دعــوات 
الجبــل، فــي محاولــة للســيطرة علــى موقــع 

تاريخــي أثــري فــوق قمتــه.
والقــرى  بيتــا  بلــدة  أهالــي  أن  وذكــر 
المجــاورة تصــدوا القتحــام قــوات االحتــال 
نحــو  قبــل  العرمــة  لجبــل  والمســتوطنين 

ســبوعين. أ

األمــن  مجلــس  تبنــى  وكاالت:   – جنيــف 
الدولــى التابــع لألمــم المتحــدة، باإلجمــاع قــرارا 
يدعــم االتفــاق بيــن الواليــات المتحــدة وحركــة 
المشــترك  اإلعــان  وكذلــك  األفغانيــة،  طالبــان 
بشــأن  واألفغانيــة  األميركيــة  الحكومتيــن  بيــن 
االتفــاق، وكتــب المبعــوث األميركــي للتســوية فــي 
أفغانســتان زلمــاي خليــل زاد -فــي تغريــدة لــه علــى 

ــة  ــا وكال ــر« نقلته ــرة »تويت ــات القصي ــع التدوين موق
أنبــاء »خامــة بــرس« األفغانيــة امــس األربعــاء، أن 
مجلــس األمــن الدولــي تبنــى باإلجمــاع قــرارًا 
ــع األســبوع الماضــي مــع  ــذي وّق ــاق ال يدعــم االتف
»طالبــان » واإلعــان المشــترك بيــن الحكومتيــن 

واألفغانيــة. األمريكيــة 
وأوضــح أن قــرار مجلــس األمــن يدعــو كا 
مــن : »حركــة طالبــان » والحكومــة األفغانيــة إلــى 
مواصلــة إجــراءات بنــاء الثقــة واالنتقــال بســرعة 

إلــى المفاوضــات بيــن األطــراف األفغانيــة.
ــد  ــرار يؤك ــي أن الق ــوث األمريك وأضــاف المبع
ــي  ــن ف ــق األم ــم تحقي ــي يدع ــع الدول أن المجتم
ــد تحقيــق الســام والوحــدة  أفغانســتان، كمــا يؤي

ــي. ــعب األفغان والســيادة للش

فــي االتحــاد األوروبــي لبحــث قضايــا الهجــرة. 
ــة اســطنبول أن  ــي تصريحــات بمدين وأضــاف ف
ــه  ــذي توقعت ــم ال ــى الدع ــم تحصــل عل ــا ل تركي
مــن المجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق بالاجئيــن 
ــة  ــى نتيجــة مختلف ــي التوصــل إل ــه يأمــل ف لكن

ــوم . ــات الي ــد محادث بع

أردوغان يواصل ابتزاز أوروبا: تركيا ستترك الحدود مفتوحة أمام الالجئين
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